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Abstrakt  

Technologie injektáže prachového uhlí do vysoké pece se v dnešní době jeví jako 

nejperspektivnější technologická inovace. To dokazuje i fakt, že v zahraničí je tato 

technologie používána běžně ve většině moderních vysokých pecích. Mezi hlavní přínosy 

injektáže prachového uhlí do vysokých pecí je to, že snižuje spotřebu metalurgického koksu, 

emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší i náklady na výrobu surového železa. 

Jemně namleté prachové uhlí injektované přes výfučny přímo do vysoké pece nahrazuje část 

koksové vysokopecní vsázky. 

Tématem této diplomové práce je zpracování údajů z provozu přípravy prachového uhlí, 

včetně vzájemného srovnání jednotlivých druhů uhlí. Výsledek může pomoci s výběrem 

vhodného uhlí pro zpracování a injektáž do vysoké pece z hlediska nákladů na jeho přípravu a 

kvalitu produkovaného prachového uhlí. 

 

Klíčová slova: Injektáž, prachové uhlí, vysoká pec, regresní analýza. 

 

Abstract 

The technology of pulverized coal inejcting into a blast furnace appears to be the most 

promising technologic innovation. This is proved by the fact that abroad this technology is 

commonly used in most modern blast furnaces. The main advantages of pulverized coal 

injecting include lower consumption of metallurgic coke, lower emission of solid air 

pollutants and lower cost of raw iron production. Finely pulverized coal injection through a 

tuyeres directly into a blast furnace supplements a part of coke blast furnace batch. The topic 

of this diploma work is processing of data from preparation of pulverized coal including a 

comparison of various types of coal. The result can help in choosing a suitable type of coal for 

processing and injecting into a blast furnace with regard to the cost of preparing pulverized 

coal and to the quality of the produced pulverized coal.  

Key words: Injection, pulverized coal, blast furnace, regression analysis. 
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Seznam použitých zkratek 
 

PCI  – Pulverized coal injection  

GAD  – Grinding and drying  

HGI  – Hard Grove Index  

SŽ  – Surové železo 

LOC  – Limitní obsah kyslíku 

GCI  – Granular coal injection 

RR  – Koeficient záměny 

Wtr  - voda 

Ad  - popel 

Dp  – diferenční tlak 
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Úvod 
 

World Steel Association, je sdružení, které vzniklo v roce 1967 a zaměřuje se na mezinárodní 

obchod s železem a oceli. Toto sdružení, zkráceně World Steel, odhaduje celosvětovou 

produkci surové oceli za rok 2014 na 1,661mld. tun, což představuje oproti roku 2013 nárůst 

o 0,8%. [1] Vzhledem k tomu, že většina vyrobené oceli je vyrobena ze surového železa, 

můžeme říci, že cena oceli závisí na ceně surového železa. 

 

V dnešní době je obecně snahou maximalizovat výrobu, minimalizovat náklady a dosáhnout 

požadované kvality ve výrobě. V Třineckých železárnách se koncem roku 2013 úspěšně 

podařil najet nový provoz PCI, který má za úkol injektovat prachové uhlí do vysokých pecí.  

Vzhledem k tomu, že injektáž prachového uhlí nahrazuje část metalurgického koksu ve 

vysokých pecích při výrobě surového železa, můžeme tvrdit, že cenový rozdíl mezi 

metalurgickým koksem a injektovaným uhlím je hlavní ekonomický přínos investice. 

Dodávkou injektovaného prachového uhlí do vysokých pecí, dosáhneme snížení nákladů na 

výrobu surového železa. 

 

 I přesto, že injektáž prachového uhlí je v Třineckých železárnách novým provozem, přinesla 

s sebou i řadu problémů. Mimo jiné bylo potřeba zajistit výstavbu mlýnice s přísunovou 

trasou uhlí od kryté skládky s uhlím a potrubí pro transport prachového uhlí k distributorům 

na vysokých pecích. V neposlední řadě bylo velkou výzvou správně vybrat uhlí, které by bylo 

vhodné jak pro přípravu tohoto prachového uhlí, tak i pro transport k vysokým pecím, a poté i 

pro samotnou injektáž.   

 

Tato technologie injektáže prachového uhlí je celosvětově známá, funguje ve většině 

vysokopecních závodů v Evropě i ve světě.  

 

Tématem této diplomové práce jsou použité metody, které vedou k optimalizaci výběru 

vhodného uhlí pro injektáž do vysoké pece z hlediska celkových nákladů a kvality produkce, 

analýza nákladů při různých režimech zpracování uhlí, nalezení modelu závislosti nákladů na 

zpracování u jednotlivých druhu uhlí a celkové hodnocení dosažených výsledků. 
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1. Historie 
 

Injektáž prachového uhlí byla vyvinuta již v 19. století, ale nebyla realizována pro 

průmyslové využití.  Na počátku šedesátých let minulého století, byla injektáž prachového 

uhlí úspěšně provedena v AK Steel USA a Shougang v Číně. Studie pro injektáž prachového 

uhlí do vysokých pecí byly k dispozici, přesto z ekonomických důvodů a snadnosti procesu se 

injektoval do vysokých pecí zemní plyn a olej. Během energetické krize sedmdesátých let 

začaly podniky projevovat zvýšený zájem o injektáž prachového uhlí. Tento proces se rozvíjel 

velmi rychle a ve druhé polovině 80-tých let minulého století se injektovalo prachové uhlí v 

dávkách v rozmezí 180 až 200 kg na tunu surového železa. V devadesátých letech je injektáž 

prachového uhlí již vyspělou technologií. Skutečný posun k technologii PCI se uskuteční 

pouze tehdy, když náklady na metalurgický koks začnou růst v důsledku zvýšené spotřeby a 

velkých finančních nákladů na jeho výrobu. [2] 
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2. Teoretická východiska použitých metod  
 

Mezi teoretická východiska použitých metod zařazených v této diplomové práci budou patřit 

regresní analýza, kontingenční tabulka a testy nezávislosti. 

 

Regresní analýza je prostředkem pro zkoumání statistické závislosti pomocí modelu, jenž 

zahrnuje jednu závislou proměnnou a buď jednu, nebo několik nezávisle proměnných. Data 

získáme tak, že u prvků výběru zjistíme hodnoty všech uvažovaných proměnných. 

Rozlišujeme tři druhy úloh, pro jejichž řešení je vhodné aplikovat regresní analýzu. 

1. Poznat efekt, který má na cílovou proměnnou Y souhrn změn ovlivňujících parametrů X1, 

X2, … , Xk. 

2. Predikovat hodnotu závisle proměnné Y pro budoucí hodnoty proměnných X1, X2, … , Xk. 

3. Vyhledat statistické vztahy mezi závisle proměnnou a několika nezávisle proměnnými. 

2.1 Regresní analýza – obecný postup 
 

Jednou z nejčastějších praktických úloh je sledování závislosti veličiny y na faktorech (x1, 

x2,…, xk) =   , přičemž nás obvykle zajímají dvě otázky: 

 

1. tvar závislosti y na x (x1. …, xk); tento problém řeší regresní analýza; 

2. míra závislosti y na x (x1, …, xk); tuto otázku řeší korelační analýza. [4]   

 

Tvar závislosti y na    = ( x1,…, xk ) je v nejjednodušším případě, kdy    = x, vyjádřen obecně 

Y = f (x). Funkční předpis f může mít nejrůznější tvar, např. y = β1 + β2x, y = β0 + β1x + β2x
 

2
, 

y = ln (x), atp. Při závislosti y na k proměnných máme rovnici y = f (x1, …,xk) = f(    ). 

 

Je-li tato funkce uvažována ve tvaru 

 

y = β1f1(    ) + β2f2(    ) + …+ βkfk(    )     

(1) 

hovoříme o lineární regresi (lineární podle parametrů). 

 

 



Diplomová práce 

5 
 

Nejčastěji uvažujeme (1) ve tvaru: 

 

y = β1x1 + β2x2 + ... + βkxk 

(2) 

Nejjednodušším případem, kdy y je lineární funkcí x, je y = β1 + β2x2 . 

K dispozici jsou experimentálně získané body (x1,Y1), (x2,Y2), …, (xn,Yn). 

Podstatné při hledání těchto bodů je, že xi se volí, zatímco Yi se získá měřením a je tedy 

zatíženo chybou měření. 

 

Yi = empirická (měřená) hodnota závisle proměnné 

yi = teoretická hodnota závisle proměnné 

εi = reziduální odchylka 

 

Vztah mezi empirickou hodnotou Yi a teoretickou hodnotou yi je vyjádřen rovnicí: 

 

Yi = yi + εi; 

(3) 

Má-li teoretická regresní funkce tvar 

y = β1x1 + ... + βkxk, 

(4) 

je 

yi = β1xi1 + ... + βkxik, i = 1,2,…,n 

(5) 

a 

Y = β1xi1 + ... + βkxik +εi  

(6) 

Odhadem teoretické regresní funkce (5) je empirická regresní funkce 

 

   = bixi1 + ... + bkxik 

(7) 

Vztah (3) potom můžeme zapsat ve tvaru 

 

Yi =   i + ei 

(8) 
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ei je empirická reziduální odchylka. 

Po dosazení za   i do (8) máme 

 

Yi = b1xi1 + ... + bkxik + ei ; i = 1,2,…,n. 

(9) 

Soustavu rovnic (9) lze zapsat pomocí matic 

 

Y = X .   +   

(10) 

Matice X má tvar 

 

X =     

          

          

          

  

(11) 

 

Nyní budeme hledat způsob výpočtu koeficientů   , tedy vektoru    ; empirický regresní 

koeficient    je bodovým odhadem teoretického regresního koeficientu  i. Kritériem pro 

posouzení kvality nalezených odhadů     je součet čtverců odchylek reziduí  

 

Se =    
  

    

(12) 

 

nejlepší odhad je ten, pro který je součet čtverců odchylek    
  

    minimální, tedy 

 

   
  

    = min. 

(13) 

 

Vztah (13), nazývaný metoda nejmenších čtverců (MNČ resp. LS), je výchozí pro nalezení 

vektoru    ; 

v maticovém vyjádření má tvar 

 

Se =    
  

    =   T
.    = min. 

(14) 
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2.1.1 Předpoklady regresní analýzy: 
 

O reziduálních odchylkách, které z pohledu teorie pravděpodobnosti představují náhodné 

proměnné, se činí tyto předpoklady: 

 

1) Střední hodnota je nula: E (εi) = 0 

2) Rozptyl je konstantní, nezávislý na i: D (εi) = σ2 

3) Veličiny εi, εj jsou nezávislé: cov (εi, εj) = 0 

4) Veličiny εi mají normální rozdělení: εi ∼ N(0, σ2) 

 

Také o matici (11) se činí jisté předpoklady. Uvedeme je v návaznosti k předpokladům o 

reziduích: 

 

5) matice X je nenáhodná 

6) sloupce v X jsou lineárně nezávislé 

 

Při hledání modelu a následném testování jeho vlastností bude použit statistický program 

Statgraphics. 

 

2.1.2 Vybrané věty regresní analýzy 
 

Věta 1 

Odhad regresních koeficientů               
  metodou nejmenších čtverců se vypočítá 

pomocí vztahu 

 

                 

(15) 

Dosazením Y-Xb za    do (14) dostáváme 

Se =         (Y – Xb) =          (Y – Xb) =                          

 

Protože 
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a výraz v závorce skalár, je Y
T
 Xb =          =     , můžeme psát 

Se =                           = =                     

 

Hledá se minimum této vektorové funkce. Jsou-li ω a α vektory, A je matice, potom 

 

    

  
    

 

     

  
          

 

Derivováním Se dostáváme 

 

   

  
               

 

Odtud 

 

               

Výpočet     podle Věty 1 je bodovým odhadem regresních koeficientů       . 

U bodových odhadů je potřeba zjistit, zda se jedná o nevychýlený odhad, tj. zda         a 

dále stanovit variační matici var(   ). 

 

Věta 2 

Odhad     je nestranný, tzn. E(   ) =   a má varianční matici var(   ) =            

a)                                                     

b) var(   ) = var(                                           

= (                               

Kde    se počítá podle V4. 
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Věta 3 

Pro reziduální součet čtverců Se platí: 

 

a) Se =                   

b) Se =           

 

Věta 4 

Nestranným odhadem parametru    je náhodná veličina    
  

   
 

 

Věta 5 

Má-li náhodný vektor     normální rozdělení, tj.             , potom 

a)               

b)                     

 

Věta 6 

Náhodná veličina 
  

   má rozdělení     
 . 

 

Věta 7 

Označme vij prvky matice V = (X
T
X)

-1
. Potom 

 

     

     

      

 

Věta 7 se používá 

a) pro testování hypotézy         
   

 

Jestliže 

        
     

 

     
         , 

 

Zamítá se   . Nejčastěji se volí   
   . 
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b) k intervalovému odhadu koeficientů   : 

 

   
     

     
              . 

 

Odtud 

 

P                                       

 

Věta 8 

Jestliže      , potom náhodná veličina 
     

        
 má rozdělení       . 

Tato věta se používá v regresní analýze k testování modelu [12]. 

 

2.1.3 Rozptyl odhadů regresních koeficientů 
 

Protože se jedná o odhady, je účelné také nalézt rozptyly odhadů regresních koeficientů. 

Získáme je jako prvky hlavní diagonály matice: 

 

                        

(16)   

 kde 

    
         

   
 

(17) 

     vektor transponovaný k    

     vektor reziduálních odchylek 

n = počet bodů 

k = počet parametrů 

Po nalezení rovnice regresní funkce a rozptylu odhadů regresních koeficientů píšeme obvykle 

výsledné řešení tak, že pod regresní koeficienty uvádíme příslušné směrodatné odchylky. 

Při výpočtu regresních koeficientů b1, b2, …, bk se stává, že mezi koeficienty jsou až řádové 

rozdíly. V takových případech stojíme před problémem, zda má smysl zařadit koeficienty do 
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regresní funkce. K objektivnímu posouzení významnosti regresních koeficientů lze použít 

následující test [12]. 

 

2.1.4 Test významnosti regresních koeficientů 
  

1. Nulová hypotéza a alternativní hypotéza 

H0: βi = 0 

H1: βi ≠ 0 

 

2. Testovací kritérium                  

Ti = 
  

     
 

(18) 

kde   bi  je odhad parametru βi, 

s(bi) je směrodatná odchylka odhadu tohoto parametru. 

 

3. Kritická hodnota tn-k(p)  

4. Porovnáváme T a tn-k(p) 

 

Je-li |T| ˃ tn-k(p), zamítáme H0 a přijmeme alternativní hypotézu H1, podle které vypočítaný 

koeficient je možné považovat za různý od nuly a je proto důvod pro jeho zařazení do 

regresní funkce. 

 

2.1.5 Intervaly spolehlivosti 
 

Pro parametry β1, …, βk, hledáme intervaly, ve kterých lze očekávat tyto parametry 

s pravděpodobností 1-α; vypočítáme je pomocí vztahu: 

 

                                    

(19) 

kde: 

bi = odhad parametru    

s(bi) = směrodatná odchylka odhadu 
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tn-k(α) = kritická hodnota Studentova rozdělení 

n = počet bodů 

k = počet parametrů 

α = hladina významnosti 

Při hladině významnosti α je stupeň 1 – α. S touto pravděpodobností se nachází neznámý 

parametr    v intervalu (19). 

 

2.1.6 Test modelu (ANOVA) 
 

Tímto testem se prověřuje, je-li možné vyjádřit Y jako lineární kombinaci vybraných 

proměnných. Zamítnutí Ho znamená, že aspoň jedna z proměnných přispívá významně 

v modelování Y [12]. 

1. 

 H0 : β1 = β2 = … = βk = 0 

resp. ve tvaru 

H0:    ꞊     a H1:    ≠     

 

2. Testovací kritérium 

 

T = 
          

        
 ,      =            

  

 

3. Kritická hodnota 

Fk-1,n-k(α) 

 

4. Je-li T ˃ Fk-1,n-k(α), zamítá se H0. 
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2.1.7 Vlivné body 
 

Podobně jako u jednorozměrného souboru, také v regresní analýze se mohou vyskytovat 

body, které se výrazně liší od ostatních, zde konkrétně s extrémní y-ovou resp. x-ovou 

souřadnicí. Souhrnně se nazývají vlivné body. 

 

Jsou dvě cesty, jak se vyhnout problémům s vlivnými body 

 

1. Použít robustní metody, tj. metody, které nejsou ovlivněny vlivnými body 

2. Odhalit, vyhodnotit a odstranit vlivné body [12]. 

 

2.1.8 Ověřování předpokladů 
 

V kapitole 1.1.1 jsou uvedeny předpoklady regresní analýzy. Zde se zaměříme nad způsobem 

jejich ověření. 

 

Předpoklad č. 1 se ověří snadno. Je-li součet reziduí roven nule, je taky jejich průměr roven 

nule a podmínka je splněna. 

 

Nesplnění předpokladu č. 2 se nazývá heteroskedasticita. Nesplnění znamená         . 

Následky jsou: odhad je nestranný a konzistentní, ale není eficientní. 

Testování reziduí na heteroskedasticitu se provádí mnoha způsoby a existuje také grafický 

projev heteroskedasticity. 

  

Nesplnění předpokladu č. 3 se nazývá autokorelace. 

 V případě autokorelace je cov(εt, εt – 1) ≠ 0 

Autokorelace se projeví v grafu reziduí jejich systematickým průběhem v čase. 

Naopak není-li autokorelace v reziduích, kolísají náhodně hodnoty reziduí kolem hodnoty 0. 

Následky autokorelace jsou stejné jako u heteroskedasticity, odhad je nestranný a 

konzistentní, ale není eficientní. 

 

Předpoklad č.4 o normalitě reziduí lze prověřit pohodlně grafickými metodami.  
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Předpoklad č. 5 o tom, že matice X je nenáhodná, tedy že data v ní uložená nejsou zatížená 

náhodnými chybami, se neprověřuje. 

 

2.1.9 Multikolinearita 
 

Předpoklad č. 6 o lineární závislosti sloupců v matici X je velmi závažný a měl by se testovat. 

Nesplnění tohoto předpokladu se nazývá multikolinearita. Důsledkem multikolinearity je 

extrémně velký rozptyl   . 

 

Postupů pro zjišťování multikolinearity je více.  

 

1. Postup zjišťování multikolinearity založený na pomocných regresích mezi vysvětlujícími 

proměnnými. Pro každou regresi vypočítáme koeficient determinace   
  a porovnáme ho 

s celkovým koeficientem determinace modelu   . Pokud je hodnota koeficientu determinace 

pomocné regrese větší než koeficient determinace modelu, signalizuje to vysoký stupeň 

závislosti mezi vysvětlujícími proměnnými [13]. 

 

2. Vypočítáme pro každý pár vysvětlujících proměnných x1, x2  korelační koeficient. Všechny 

tyto korelační koeficienty sestavíme do korelační matice. Pokud je některý prvek korelační 

matice větší než 0,6, považujeme multikolinearitu za vážný problém [9]. 

 

3. Dalším ze způsobů odhalení multikolinearity je pomocí testu.  

1.    H0: β   ꞊     

       H1: β   ≠     

2. Testovací kritérium 

 

T = 
          

        
   ,               =            

  

 

3. Kritická hodnota 

Fk-1,n-k(α) 

 

4. Je-li T ˃ Fk-1,n-k(α), zamítá se H0. 
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Dosadíme-li do tohoto testu za závisle proměnnou postupně argumenty x1,x2,...,xk bude 

testem prověřeno, zda je možné modelovat příslušné xi pomocí zbývajících. Je-li to možné, 

pak je v matici multikolinearita [12]. 

2.2 Kontingenční tabulka 
 

Při výzkumu se setkáváme i s kategoriálními daty. Sledujeme-li dva znaky, získáme 

orientační představu o jejich závislosti tak, že zjištěné údaje uspořádáme do tabulky. Ve 

statistice takové tabulky nazýváme kontingenční tabulky. V této tabulce jsou v hlavičce 

sloupců uvedeny varianty jednoho znaku, v hlavičce řádků varianty dalšího znaku. 

V jednotlivých políčkách jsou uvedeny četnosti kombinací znaků. Tyto četnosti nazýváme 

pozorované (empirické) četnosti a značíme je nij. V posledním sloupci tabulky se uvádějí 

řádkové součty ni. a v posledním řádku sloupcové součty n.j sdružených četností. Ukázka 

konstrukce kontingenční tabulky je tab. 2.1. Součty sdružených četností se nazývají také 

marginální četnosti. V pravém dolním rohu tabulky je uveden celkový součet pozorování – n 

[14]. 

 

2.2.1 Konstrukce kontingenční tabulky 
 

Tab. 2.1 Kontingenční tabulka 

Kategorie znaku 

X/Y 
y1 y2 

 
yj ... yS Součet 

x1 n11 n12  n1j ... n1s n1. 

x2 n21 n22  n2j ... n2s n2. 

        

xi ni1 nj2  nij ... nis ni. 

  
  

 
     

xr nr1 nr2  nrj ... nrs nr. 

Součet n.1 n.2  n.j ... n.s n 
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2.2.2 Test nezávislosti v kontingenčních tabulkách 
 

Pro ověření závislosti statistických znaků uspořádaných v kontingenční tabulce existuje 

   test. Tento test patří mezi neparametrické metody, to znamená, že nevyžaduje znalost 

rozdělení zkoumaných statistických proměnných. 

 

Při    testu nezávislosti tvrdí hypotéza H0, že sledované znaky jsou nezávislé, alternativní 

hypotézou H1 je pak hypotéza o jejich závislosti. K posouzení, zda empirické četnosti nij jsou 

či nejsou v rozporu s hypotézou H0 o nezávislosti obou znaků, je třeba zkonstruovat tzv. 

teoretické (očekávané) četnosti eij tj. četnosti, které by tabulka při stejných okrajových 

obsahovala v případě nezávislosti sledovaných znaků [5]. 

 

1.    H0 : znaky X a Y jsou nezávislé 

       H1 : znaky jsou závislé 

 

znak X - kategorie x1, x2, ..., xr 

znak Y - kategorie y1, y2, ..., ys 

 

 

2. Testovací kritérium vypočteme podle vzorce 

 

        
         

 

   

 
   

 
          

(20) 

 

e
ij
 - jsou teoretické četnosti a vypočítají se  

 

     
        

 
 

(21) 

ni., n.j  - jsou marginální četnosti 

n - součet nezávislých pozorování 

r - značí počet řádků kontingenční tabulky 

s - počet sloupců kontingenční tabulky 
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Řádek a sloupec s marginálními četnostmi se nezapočítává. 

 

3. Kritická hodnota              
     

 

4. Je-li              
     zamítá se H0.  
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3. Základní popis procesu přípravy a injektáže prachového 

uhlí 
 

3.1 Popis procesu přípravy prachového uhlí 
 

Příprava prachového uhlí specifických požadovaných vlastností pro vysoké pece je úkolem 

střediska uhelná služba. 

Injektáž prachového uhlí se značí zkratkou PCI. Příprava prachového uhlí, tzn. mletí a sušení 

se značí zkratkou GAD. Úkolem střediska uhelné služby je příprava prachového uhlí a jeho 

skladování. 

 

Základní surovinou pro přípravu prachového uhlí, je černé uhlí, které se dopravuje 

v železničních vagónech a vykládá se na vykládacích jámách v části uhelné služby, odkud je 

dopravováno na kryté skládky, kde je uskladněno do betonových zásobníků. Z kryté skládky 

se dopravuje uhlí přes přesýpací stanici, kde dochází k prvotnímu třídění od cizorodého a 

nadrozměrného materiálu, do zásobníku na mlýnici.  

 

Dalším krokem k přípravě uhlí je mletí uhlí na požadovanou zrnitost. Provádí se ve vertikálně 

válcovém mlýně. Dále následuje sušení, které se provádí pomocí horkých spalin, přiváděných 

z generátoru horkých spalin přímo do mlýna. 

Proces mletí a sušení surového uhlí je transformace surového uhlí do podoby prachového uhlí, 

vhodného pro injektáž do vysoké pece [7].  

 

Popis procesu přípravy prachového uhlí dle obr. 1: 

 

 Uhlí je přivedeno na střed mlecího stolu do mlýna.  

 Mlecí válce nemají vlastní pohon. Otáčejí se díky tření mezi válci a vrstvou uhlí 

vytvořenou na mlecím stole. Surové uhlí prochází díky odstředivým silám mezi 

mlecím stolem a válci, dochází k jeho drcení. Mlecí válce jsou hydraulicky 

přitlačovány. 

  Uhlí se odstředivou silou vynáší na vnější hranu mlecího stolu a přepadá přes 

přehradní kruh.  
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 Během procesu mletí, dochází zároveň k sušení prachového uhlí uvnitř mlýna, ke 

kterému se používá uzavřená sušící smyčka – tzv. samoinertních spalin. 

 Stoupající proud spalin nese rozemleté uhlí přes tělo mlýna až k dynamickému třídiči, 

který je instalován v horní části mlýna.  

 Dynamický třídič, umístěný v horní části mlýna, třídí rozemleté uhlí podle velikosti 

zrna. Rychlost otáčení dynamického třídiče definuje správnou velikost zrna 

prachového uhlí, které mohou mlýn opustit.  

 Prachové uhlí, jehož částečky jsou dostatečně malé, opouští třídič výstupním potrubím 

do hlavního látkového filtru. Prachové uhlí, které překročí požadovanou velikost je 

vráceno zpět na mlecí stůl.  

 V hlavním látkovém filtru je prachové uhlí odděleno od spalin. 

 Prachové uhlí, které je odděleno od spalin, padá do spodní části filtru, odkud je 

vynášeno šnekovými dopravníky do zásobníku prachového uhlí.  

 Namleté a vysušené prachové uhlí je skladováno v zásobníku a je udržováno 

v neustálém vznosu dusíkem. 

 

 

Obr. 3.1 Jednoduché schéma procesu přípravy prachového uhlí 
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Základní parametry provozu: 

Minimální výkon mlýna je 20 t/h 

Maximální výkon mlýna je 44 t/h 

Maximální injektáž prachového uhlí do vysoké pece cca 20 t/h.  

 

3.2 Popis procesu dopravy prachového uhlí na vysoké pece 
 

Na obr. 2 je zobrazeno jednoduché schéma dopravy prachového uhlí na vysoké pece, dle 

následujícího popisu: 

 

 Pod zásobníkem prachového uhlí jsou umístěny čtyři injektážní nádoby – dvě na 

každou vysokou pec.  

 Injektážní nádoby pracují v cyklickém procesu, čímž zajišťují nepřetržitou dodávku 

prachového uhlí do vysokých pecí.  

 Prachové uhlí se dopravuje do distribuční soustavy situované v blízkosti vysoké pece 

v husté fázi, kde je poměr prachového uhlí k dopravnímu plynu (dusíku) vyšší. Dusík 

pro pneumatickou dopravu je přiveden ze zásobníků dusíku a dusíkových rozvodů.  

 Prachové uhlí se poté v distributoru rozdělí do dvaceti samostatných injektážních větví 

- trysek, které vedou přímo do vysoké pece.  

 Celkové množství prachového uhlí dodávaného do vysoké pece je v dopravní větvi 

regulováno pomocí průtokového regulačního ventilu v kombinaci s průtokovou 

sondou.  

 Rovnoměrná distribuce prachového uhlí do injektážních větví je zajištěna pomocí 

speciálně navrženého distributoru, regulačního ventilu a sondy pro měření průtoku na 

každé injektážní větvi.  

 Soustava dynamické distribuce, která je instalována poblíž vysoké pece, rozděluje 

centrální přívod uhlí z 1 na 20 samostatných injektážních potrubí.  

 Od rozdělovače je potrubí rozvedeno k jednotlivým tryskám ve výfučnách.  

 Každý dopravovaný proud je možné na cestě k výfučně uzavřít pomocí armatury 

s pneumatickým pohonem a pustit automaticky chladící vzduch do trysky.  

 Průtok uhlí je kontrolován měřícím zařízením. Není-li měřícím zařízením detekován 

žádný průtok uhlí, je příslušné potrubí automaticky odpojeno a přepojeno na chladící 

vzduch nebo dusík, který chrání trysku před shořením [7]. 
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Obr. 3.2 Jednoduché schéma dopravy prachového uhlí na vysoké pece 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

22 
 

4.  Analýza nákladů na přípravu prachového uhlí při 

různých režimech zpracování jeho zpracování 
 

4.1 Analýza provozu 
 

Cílem výstavby zařízení injektáže prachového uhlí bylo podstatné snížení nákladů na výrobu 

železa. Největší přínos představuje záměna drahého koksu podstatně levnějším uhlím. O výši 

přínosu zařízení zásadním způsobem rozhoduje kvalita vsázkového uhlí, jehož hlavními 

parametry jsou: 

- koeficient záměny, který udává množství koksu, které nahradí určitý druh uhlí 

- tvrdost uhlí vyjádřená Hardgrove indexem, která ovlivňuje výkon mlýna, náklady na 

mletí uhlí, granulometrii mletého uhlí i injektáž uhlí [8] 

- prchavé látky, uhlí s vyššími hodnotami se lépe zplyňují ve vysoké peci, avšak mají 

horší koeficienty záměny  

- chemické složení, fosfor a síra zvyšují náklady na výrobu surového železa  

- obsah vlhkosti vsázkového uhlí, který ovlivňuje náklady na zpracování uhlí a také 

obsah povrchové vlhkosti mletého uhlí, který ovlivňuje injektáž uhlí do vysokých 

pecí. 

Ve srovnání s jinými druhy uhlí má Uhlí 1 nejvyšší obsah popela, tato skutečnost ovlivňuje 

jeho výhřevnost. Dále má vyšší obsah prchavých látek, které podporují rychlejší hoření, a 

omezují tvorbu usazenin na výfučnách. Co se týče obsahu síry, je srovnatelné s Uhlím 3. Čím 

nižší tím lepší. Obsah fosforu je téměř shodný s Uhlím 2. 

 

V této diplomové práci se především budu zabývat náklady na mletí uhlí a koeficientem 

záměny, který ve značné míře ovlivňuje konečný ekonomický efekt. Celkové vyhodnocení 

provozu z pohledu jak injektáže, tak i procesu přípravy prachového uhlí, je velmi užitečné pro 

optimalizaci chodu zařízení s cílem dosáhnout co nejnižších provozních nákladů.  

 

Analýza chodu PCI je proces velmi náročný pro získání a zpracování celkových vstupních, 

ale i výstupních informací. Abychom mohli vyhodnotit náklady na zpracování surového uhlí 

na PCI, bylo potřeba analyzovat výkon mlýna, výrobu mletého uhlí a spotřebu elektrické 

energie mlýna. 
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Získané výsledky byly vyhodnocené za období od května do prosince roku 2014. V tomto 

období bylo pro přípravu a injektáž do vysokých pecí používané Uhlí 1, Uhlí 2 a Uhlí 3.  

 

 

4.2 Vliv jednotlivých druhů uhlí na náklady při jeho zpracování 
 

Tato diplomová práce bude nejvíce věnována analýze dvou druhů uhlí. Třetí druh uhlí 

přichází v nepravidelných intervalech a malých dodávkách, proto je do analýzy nákladů a 

kvality produkce prachového uhlí zahrnut jen v případě první zkoušky energetické náročnosti, 

která je zobrazena v tab. 4.1 a grafu 4.1. 

 

Tab. 4.1 Zkoušky při různých režimech zpracování uhlí 

 

 

 

  Číslo zkoušky 

  1 2 3 4 5 

Druh uhlí (hm.%) 
     

Uhlí 1 100 
    

Uhlí 2 
 

100 100 
  

Uhlí 3 
   

100 100 

Technologické podmínky 
     

Otáčky dynamického 

klasifikátoru (ot./min.) 
91,5 91,4 83,5 91,4 86,7 

Výkon mlýna (t/h) 32,8 32 37,8 37,8 34 

Přítlak válců (MPa) 3,3 3,1 3,2 3,2 3,2 

El. energie - mlýn (kW) 41 440 237 973 32 641 107 855 229 457 

El. energie mlýn(kW)/t 11,84 11,24 11,18 12,41 12,32 

Termín zkoušky 
1-

4.11.2014 

17.5.-

11.6.2014 

15-

17.11.2014 

9-

18.7.2014 

1-

22.12.2014 
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Graf 4.1 Srovnání spotřeby elektrické energie na zpracování 1 t surového uhlí při výkonu 

mlýna 32 – 34 t/h 

 

 

Uhlí vstupující do procesu úpravy musí mít parametry dle tab.4.2:  

 

Tab. 4.2  Parametry uhlí vstupující do procesu úpravy 

Maximální velikost:    100 % < 80 mm 

Obsah vlhkosti: ≤ 10 % 

Index melitelnosti (HGI – Hardgrove Grindability  Index): ≥ 55 

Obsah popela: ≤ 10 % 

Omezující koncentrace kyslíku (LOC): ≥ 11% 

 

 

LOC, omezující koncentrace kyslíku, je nejvyšší koncentrace kyslíku ve směsi – hořlavina – 

kyslík, při které ještě nedochází k hoření nebo explozi. [3] 

 

Z hlediska přípravy uhlí, používaného pro injektáž do vysokých pecí, musí splňovat několik 

kritérií, uvedených výše. Pro přípravu prachového uhlí je jedno z nejdůležitějších kritérií 

melitelnost, která se stanovuje Hardgrovovou metodou. Požadovaná hodnota indexu 

melitelnosti uhlí v Třineckých železárnách je ≥ 55. Index melitelnosti jednotlivých druhů uhlí 

představuje nároky na spotřebu elektrické energie při přípravě. 
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Technologické podmínky pro první, druhou a pátou zkoušku byly téměř shodné. Zkouška 

proběhla se třemi druhy uhlí. Čtvrtá a pátá zkouška proběhla při zvýšeném výkonu mlýna 

pouze se dvěma druhy uhlí. Z tabulky č.4.1 lze vidět, že nejmenší spotřebu elektrické energie 

na přípravu jedné tuny uhlí je u zkoušky č.3, při Uhlí 2 a vyšším výkonu mlýna. 

Uhlí 2 má nejvyšší index melitelnosti, je nejměkčí. Tyto rozdíly ve spotřebě elektrické energie 

jsou malé, ale při průměrné denní spotřebě 1kt uhlí je tento rozdíl značný. 

 

Budu zjišťovat, zda závisí jednotlivé typy uhlí na nákladech na jeho přípravu. Nejdříve jsem 

spočítal náklady na elektrickou energii při zpracování 1 tuny surového uhlí. Data jsem 

uspořádal podle hodnot od nejmenší po nejvyšší a našel medián. Výhodou mediánu jako 

statistického ukazatele je fakt, že není ovlivněn extrémními hodnotami. Výkon mlýna jsem 

bral vyšší, tzn. 35-44 t/h. Četnost dat nižších než medián jsem zapsal do tabulky jako nízké, 

četnost dat vyšších než  medián, jsem zapsal do tabulky jako vysoké. Hodnoty pro výpočet 

nezávislosti znaků jsou uvedeny v tabulce 4.3. 

 

1. H0: Znaky jsou nezávislé 

    H1: Znaky jsou závislé 

Tab. 4.3 Kontingenční tabulka nezávislosti znaků 

Druh/Náklady Nízké Vysoké Součet 

Uhlí 2 49 (33,54) 34 (49,46) 83 

Uhlí 3 10 (25,46) 53 (37,54) 63 

Součet 59 87 146 

 

 

Teoretické četnosti se vypočítají podle vzorce: 

 

     
        

 
 

 

Hodnoty jsem dosadil do závorky v tabulce 4.3. 

ni, nj  ..…jsou marginální četnosti 

n       .…..je součet pozorování 
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2. Výpočet testovacího kritéria podle vzorce 

 

     
          

   

 

   

 

   

 

 

Kde r je počet řádků a s počet sloupců kontingenční tabulky. Řádek a sloupec s marginálními 

četnostmi se nezapočítává. 

 

T = 9,388 + 6,367 + 7,126 + 4,832 

T = 27,713 

3. Nalezení kritické hodnoty      2

11  sr  = 3,841 

4. T ˃ 3,841 

Závěr: 

Testovací kritérium je větší než nalezená kritická hodnota, proto nezamítáme H1. Náklady na 

přípravu uhlí jsou závislé na druhu uhlí vstupujícího do procesu přípravu. 

Grafický výstup srovnání druhů uhlí a nákladů na jejich zpracování z programu Statgraphics 

je graf 4.2. 

Statgraphics je výkonný, ale intuitivní software pro analýzu dat, vizualizaci dat, statistické 

modelování  a prediktivní analýzy. Jedná se o komplexní program, který nabízí více než 230 

procedur zahrnující vše od souhrnné statistiky až po pokročilé statistické modelování [10]. 

 

 

Graf 4.2 grafický výstup z programu Statgraphics 
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Z grafu 4.2 je patrné, že Uhlí 2 má při vyšším výkonu mlýna podstatně nižší náklady než Uhlí 

3.  

4.3 Koeficient záměny 
 

Jedním z hlavních přínosů injektáže prachového uhlí do vysokých pecí je úspora koksové 

vsázky. Ta se částečně nahrazuje injektovaným prachovým uhlím. Vyjádření úspory koksové 

vsázky se provádí pomocí výpočtu koeficientu záměny = RR. Existuje mnoho vzorců pro 

tento výpočet koeficientu záměny. Zde jsem použil výpočet koeficientu záměny dle Davida 

H. Scotta [6] : 

RR = (2 x C + 2,5 x H2 + 0,9 x Ad – Wtr - 86) / 100, 

 

kde: 

-  C -  je obsah uhlíku v uhlí, vyjádřený v procentech, 

- H2 -  je obsah vodíku v uhlí, vyjádřený v procentech, 

- Ad - je obsah popela v uhlí, vyjádřený v procentech, 

- Wtr - je obsah vody v uhlí, vyjádřený v procentech. 

 

Hodnoty použité pro výpočet koeficientu záměny jsou uvedeny v tabulce 4.4. 

Koeficienty záměny jsem vypočítal a dosadil do téže tabulky.  

Nejvyšší koeficient záměny má Uhlí 3, kde se projevuje i nejvyšší úspora koksové vsázky, 

následuje Uhlí 1 a Uhlí 2. Zde už tak velké rozdíly nejsou. 

Tab. 4.4 hodnoty pro výpočet koeficientu záměny 

Druh uhlí Obsah C Obsah H2 Obsah popela Obsah vody RR 120 kg/1t SŽ 140 kg/1t SŽ 

 Uhlí 1 79,8 4,9 7,0 4,8 0,8751 105,0 122,5 

 Uhlí 2 80,9 4,8 6,5 6,5 0,8717 104,6 122,0 

 Uhlí 3 84,6 4,7 5,4 5,7 0,9410 112,9 131,7 
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Poslední dva sloupce v tab. 4.4 ukazují při injektáží 120 kg a 140 kg prachového uhlí/t 

surového železa, kolik nám nahradí toto uhlí koksu ve vysokopecní vsázce při daném 

koeficientu záměny. 

 

Příklady pro výpočet úspory spotřeby koksové vsázky jsou uvedeny v tab. 4.5. 

 

Tab.4.5 Příklad výpočtů úspor koksové vsázky 

Příklad spotřeby paliva na 1 t surového železa 

  Jednotka/příklad A B C 

Spotřeba koks. 

vsázky 
kg/t 480 384 372 

Injektáž prach. uhlí kg/t 0 120 120 

Koef. záměny 
 

0,8 0,8 0,9 

Snížení spotřeby 

koksu 
kg/t 0 96 108 

Podíl koksu na nové 

vsázce 
% 100 92,5 90 

 

Hlavním přínosem je rozdíl cen surovin vstupující do vysokopecní vsázky. 

Cena uhlí od nejdražšího po nejlevnější Uhlí 2 ˃ Uhlí 1 ˃ Uhlí 3 

4.4 Výstupní granulometrie prachového uhlí jako parametr 

kvality 
 

Prachové uhlí je dopravováno pneumaticky na vysoké pece a zde injektováno přes trysky 

přímo do vysoké pece. Zde v tzv. oxidačních prostorech je zplyňováno ve velmi krátkém čase, 

během cca 5 milisekund. Zplyňování probíhá v několika krocích, které se vzájemně 

překrývají. Uhlí se nejprve zahřívá a vypařuje se vlhkost. Během dalšího zahřívání následuje 

zplyňování prchavých látek a jejích hoření, nakonec se zplyňuje polokoks. 

Zplyňování uhlí závisí především na: 

- druhu uhlí, zejména podílu prchavých látek 

- množství kyslíku případně jeho působení na uhlí („oxycoal“ trysky)  

- granulometrii uhlí 

- tvaru a umístění trysek. 
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Prchavé látky 

Pokud použijeme uhlí s nízkým podílem prchavých látek, nedojde ke zplynění všeho uhlí 

v oxidačních prostorech, vzniká polokoks, což způsobuje technologické problémy ve vysoké 

peci. Rovněž příliš vysoký podíl prchavých látek není vhodný z důvodu vzniku sazí.  

Kyslík 

Kyslík ve vysoké peci přispívá nejen ke zvýšení teploty spalování a zlepšení technologie 

vysokopecního procesu, ale také zlepšuje zplyňování uhlí. Při vyšších podílech uhlí jsou 

používány tzv. „oxycoal“ trysky, čili tryskou proudí nejen uhlí ale i kyslík a tím dochází 

k rychlejšímu zplyňování uhlí. 

 

Granulometrie 

Obecně lze konstatovat, že čím jemnější uhlí, tím lepší spalování. Ovšem problémem pak při 

příliš jemném uhlí je pneumatická doprava, dochází k ucpávání injektážních potrubí posléze 

injektážních trysek. Zmíním ještě technologii granulovaného uhlí, GCI – granular coal 

injection, u které částečky uhlí jsou větší. Zde se předpokládá, že vlivem vysoké teploty ve 

vysoké peci, dojde k roztržení částečky uhlí na velmi jemné částečky. 

 

Trysky 

Velmi důležité je správné umístění trysky, aby docházelo ke zplyňování uhlí ve vhodné 

oblasti, aby nedocházelo k usazování popele na výfučnách apod. Provedení trysek může být 

velmi různé, mohou být použité např. 2 trysky pro 1 armaturu apod.     

Obecně možno konstatovat, že rychlost zplyňování se zvyšuje když: 

- prchavé látky v uhlí se zvyšují 

- velikost částeček uhlí se snižuje 

- zvyšuje se podíl kyslíku 

- vítr (vzduch, který proudí do vysoké pece) a uhlí se lépe promíchávají. 

 

 

 



Diplomová práce 

30 
 

Prachové uhlí a jeho výstupní parametry jsou uvedeny v Tab. 4.6 : 

 

Tab. 4.6 Výstupní parametry prachového uhlí 

Požadavky na velikost prachového zrna 

1. Velikost zrna prachového uhlí musí být 100 % < 100 µm 

2. Velikost zrna prachového uhlí: 80 % < 90 µm 

3. Zbytkový obsah vlhkosti: ≤ 1,5 % 

 

 

 

V praxi proto požadujeme, aby byl podíl zrn prachového uhlí menších než 90 µm od 75 % do 

80 %. Pokud je podíl zrn prachového uhlí menších než 90 µm větší než 80 %, nastávají 

problémy s dopravou do vysokých pecí, konkrétně dochází k ucpávání injektážního potrubí, 

posléze injektážních trysek.  

Porovnal jsem výstupní granulometrii zrn prachového uhlí o velikosti menší než  90 µm  u 

těchto druhů uhlí při stejných technologických parametrech a vyšším výkonu mlýna, tj. 35 – 

44 t/h. Výstup granulometrie jsem rozdělil dle podílu obsažených zrn nad 80 % a pod 80 %.  

 

Závislost druhu uhlí na výstupní granulometrii. 

 

1. H0: znaky jsou nezávislé 

    H1: znaky jsou závislé 

 

Data jsem uspořádal do tab. 4.7, kde jsou zapsány četnosti podílu velikosti prachových zrn 

menších než 90µm. 

Tab. 4.7 Četnosti podílu velikosti zrna < 90 µm 

Obsah prachových zrn o velikosti ˂ 90 µm 

Druh/Podíl do 80 % nad 80 % Součet 

Uhlí 2 43 (32,8) 20 (30,2) 63 

Uhlí 3 33 (43,2) 50 (39,8) 83 

Součet 76 70 146 

 

 

Výpočet teoretických četností, které nám pomohou s výpočtem testovacího kritéria: 
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ni., n.j  ..…jsou marginální četnosti 

n       .…..je součet pozorování 

Hodnoty jsem dosadil do tabulky. 

 

2. Výpočet testovacího kritéria 

     
          

   

 

   

 

   

 

 

T = 3,17 + 3,45 + 2,41 + 2,61 

T = 11,64 

3. Nalezení kritické hodnoty      2

11  sr  = 3,841 

4. Testovací kritérium je větší než nalezená kritická hodnota, proto zamítáme H0, to znamená, 

že znaky nejsou nezávislé. 

 

Níže je graf č. 4.3 s grafickým výstupem z programu statgraphics, který srovnává 

granulometrii s obsahem prachových zrn uhlí o velikosti menší než 90 µm do 80 % a nad 80 

% u vybraných druhů uhlí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.3  Výsledek granulometrie pod 90µm 

 

V grafu 4.4 a 4.5 je srovnána výstupní granulometrie Uhlí 2, 3 při vyšším výkonu mlýna. Je 

patrné, že při vyšším výkonu mlýna je výstupní granulometrie nižší u Uhlí 3 než u Uhlí 2.  
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Graf 4.4 Granulometrie při vyšším výkonu mlýna u Uhlí 2 

 

 

 

Graf 4.5 Granulometrie při vyšším výkonu mlýna u Uhlí 3 
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Průběh injektáže prachového uhlí do vysokých pecích je ukázána v grafech 4.6 a 4.7. 

                                              Uhlí 2                   VP4                           Uhlí 3 

 

Graf 4.6 Průběh injektáže na vysoké peci č.4 

 

 

 

                                             Uhlí 2                     VP6                         Uhlí 3 

 

Graf 4.7 Průběh injektáže na vysoké peci č.6 

 

Z grafu 4.6 a 4.7 je patrné, že průběh injektáže prachového uhlí ve zvoleném období je horší u 

Uhlí 2 než u Uhlí 3, dochází až k dvojnásobnému zanášení injektážních trysek.  
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Z hlediska nákladů na zpracování uhlí nás nejvíce zajímá index HGI – melitelnost. Čím vyšší 

index HGI je, tím je uhlí měkčí a mělo by se lépe a rychleji zpracovávat. Čím je index HGI 

nižší, tím je uhlí tvrdší a náklady na jeho zpracování jsou vyšší. 

 

Uhlí s nízkým indexem melitelnosti způsobují problémy s výkonem mlýna, zvyšuje se 

opotřebení mlecích kol a může dojít až k samotnému poškození mlýna. 

Uhlí s vysokým indexem melitelnosti se rozemelou na příliš jemnou zrnitost, která způsobuje 

problémy nejen se samotným mletím a snížením výkonu mlýna, ale i s odstraňováním 

vlhkosti a dopravou uhlí do vysokých pecí [15]. 

 

U jednotlivých vstupních dodávek uhlí jsou brány vzorky určité velikosti, které jsou odesílány 

do laboratoře k analýze. Uhlí, po vyložení, se skladuje na kryté skládce v zásobnících. 

Jednotlivé druhy uhlí mají své zásobníky. V jednom zásobníku se uskladňuje více dodávek 

uhlí od stejného dodavatele. Nedochází k míchání uhlí od různých dodavatelů.  

 

Aktuální spotřeba surového uhlí je řízena operátorem a závisí na aktuálním stavu zásobníku 

prachového uhlí a injektáží tohoto uhlí do vysokých pecí. Zásobník surového uhlí není vážen. 

Proto je takřka nemožné přiřadit vstupní parametry z určité dodávky uhlí k aktuálnímu uhlí, 

které se nachází ve mlýně.  

 

Z tohoto důvodu budu hledat model závislosti nákladů na přípravu jednotlivých typů uhlí na 

výkonu mlýna, na jeho „chování“ a poté mohu vypočítat model závislosti energie pro 

jednotlivé druhy uhlí. 

 

Mlýn, výkon mlýna je ovlivněn druhem uhlí. Náklady na přípravu prachového uhlí jsou 

ovlivněny výkonem tohoto mlýna. S každým druhem uhlí se mlýn chová odlišně. Pokud 

provoz nevyžaduje žádné korekce parametrů, operátor nezasahuje. Z praxe vím, že výkon 

mlýna ovlivňuje druh uhlí, který se momentálně zpracovává. Na výkonu mlýna záleží celý 

chod mlýnice, přípravy prachového uhlí. Diferenční tlak je rozdíl tlaku sušícího a nosného 

média na vstupu do mlýna a jeho tlaku na výstupu z mlýna. To znamená, že diferenční tlak 

nám velmi dobře charakterizuje zatížení mlýna a tím jeho výkon a vliv kvality uhlí. Hodnota 

diferenčního tlaku úzce souvisí s přísunem uhlí, respektive s výkonem mlýna a jeho odsunem. 

Pro každý přísun uhlí do mlýna je horní hodnota diferenčního tlaku nastavena zvlášť. Tzn., 

pokud má uhlí jiné parametry, hodnoty diferenčního tlaku se chovají různě. 
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Krátké srovnání jednotlivých druhů uhlí z praxe při jeho přípravě. 

Uhlí 1 způsobuje vysoké problémy s mletím, nelze dosáhnout maximálního výkonu, časté 

překračování provozní hodnoty diferenčního tlaku, nutná korekce parametrů chodu. 

Uhlí 2 nezpůsobuje problémy s mletím, vyšší vibrace při nižším výkonu. 

Uhlí 3 problémy s mletím jsou menší než u Uhlí 1, provozní hodnoty diferenčního tlaku se 

drží hodně vysoko, vysoké vibrace při nižším výkonu. 

 

Data byly sbírány směnově, tzn. výkon mlýna charakterizovaný diferenčním tlakem (kPa), 

elektrické energie (kWh), přísun (t/h), průtok spalin (m
3
/h).  

Pro výpočet jsem použil statistický program Statgraphics. 

 

Model závislosti spotřeby elektrické energie jsem počítal pro dva druhy uhlí, u třetího druhu 

není dostatek dat pro jeho výpočet. 
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5. Nalezení vhodného modelu nákladů a parametrů uhlí 
 

5.1 Uhlí 2 
 

V datovém souboru se mohou vyskytovat odlehlé hodnoty,  které  můžou ovlivnit výsledek 

regresní analýzy.  

Pomocí krabicového diagramu jsem zjistil odlehlé hodnoty. V grafu 5.1 je krabicový diagram, 

který nám pomáhá s detekcí odlehlých hodnot. 

Po odstranění těchto odlehlých hodnot jsem provedl test  - Grubbsův test odlehlých hodnot. 

Testování hypotéz: 

 

1. H0: V datech se nenachází odlehlé hodnoty. 

    H1: V datech se nachází odlehlé hodnoty. 

 

 

Vyhodnocení testů podle hodnoty p-value a zvolené hladiny významnosti (α = 0,05): 

p-value > α      přijímáme H0 

p-value < α      přijímáme H1 

 

2. Nalezl jsem pomocí statistického programu Statgraphics hodnotu  p-value  Grubbsova 

testu. Výsledek je v tabulce 5.1. 

 

Tab. 5.1 Výstup z Grubbsova testu 

Grubbs' Test (assumes normality) 

Test statistic = 2,55153 

P-Value = 0,973883 

 

 

3. p – value = 0,973883  p – value > 0,05 

 

4. Závěr: Není důvod k zamítnutí H0. V datovém souboru se nenacházejí odlehlé hodnoty. 
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Graf 5.1 Krabicový diagram 

 

 

Pomocí těchto metod jsem zjišťoval odlehlé hodnoty pro data proměnných vstupujících do 

regresní analýzy. 

 

Před samotným zadáním dat pro regresní analýzu jsem sestrojil korelační matici (tab. 5.2) 

vstupních proměnných. 

 

Tab.5.2 Korelační matice 

                                DP1                       Průtok                  Přísun uhlí     

DP1                                                       0,6987                   0,9309              

 

Průtok                 0,6987                                                    0,7962              

 

Přísun uhlí          0,9309                     0,7962                                  

 

 

Z korelační matice lze vidět, že vstupní data jsou vysoce závislé. Hodnota diferenčního tlaku 

úzce souvisí s přísunem uhlí a potažmo i s průtokem spalin. Proto jsem se rozhodl tyto 

proměnné vypustit z regresní analýzy.  

 

Za Y(závisle proměnná) jsem dosadil  elektrickou energii. 

Za X (nezávisle proměnná) jsem dosadil diferenční tlak. 

  

Box-and-Whisker Plot

El1
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Výstupem z programu statgraphics je rovnice vyrovnávací přímky a její grafické znázornění 

graf 5.2. 

El1 = 3089,6 + 106,78*DP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.2 Grafický výstup vyrovnávací přímky 

 

Tab. 5.3 Výstupní hodnoty regresní analýzy 

Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X 

Dependent variable: El1 

Independent variable: DP1 

                               Standard          T 

Parameter        Estimate         Error         Statistic       P-Value 

Intercept          3076,48        44,0341         69,8659     0,0000 

Slope                   108,939       7,42536       14,6712      0,0000 

 

Estimate – bodové odhady koeficientů regresní přímky 

Error – bodové odhady směrodatných odchylek koeficientů regresní přímky 

P-Value – výsledky dílčích t – testů 

 

Pomocí T – testu zjistíme, zda nejde model zjednodušit. Zda nelze některé koeficienty 

z modelu vypustit. 

 

 

Plot of Fitted Model
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T-test: 

1. H0: Odhad daného parametru je roven 0 

H1: Odhad daného parametru není roven 0 

2. P-value 

3. P-value porovnáváme s kritickou hodnotou 0,05 

4. P-value < 0,05 zamítá se H0. 

5. 0,00000 < 0.05 

 

Obě hodnoty p – value jsou uvedeny ve výstupu z programu statgraphics v tab.5.3. 

Obě hodnoty p-value jsou menší než 0,05, proto v obou případech zamítám hypotézu H0. Ani 

jeden z parametrů nelze vypustit. 

 

Tabulka 5.4 ANOVA nám charakterizuje závislost nebo nezávislost mezi zvolenými 

proměnnými. Pokud  proměnné X a Y nejsou závislé, nemá smysl provádět regresi, protože 

regresní křivka nám specifikuje typ závislosti mezi veličinami. 

Vhodnost zvoleného lineárního regresního modelu ověříme pomocí analýzy rozptylu 

v regresi, výsledky jsou v tabulce 5.4. 

F-test: 

1. H0: Zvolená funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou neexistuje 

H1: Zvolená funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou existuje 

2. P-value 

3. P-value porovnáváme s kritickou hodnotou α = 0,05 

4. 0,0000 < 0.05 

5. P-value < 0,05 není důvod k zamítnutí H1. 

 

Lze řící, že lineární závislost mezi proměnnými existuje. 

 

Tab. 5.4 Anova 

Analysis of Variance 

Source             Sum of Squares          Df      Mean Square           F-Ratio         P-Value 

Model                    378934,0                1       378934,0                  215,24          0,0000 

Residual                 147881,0              84       1760,49 

Total (Corr.)           526815,0             85 
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Sum of Squares – součty čtverců pro model, reziduální a celkový 

P-Value – výsledek F – testu pro regresi 

 

Kvalitu regresního modelu hodnotíme pomocí indexu determinace R
2
. Index 

determinace udává, kolik procent rozptylu vysvětlované proměnné je vysvětleno modelem. 

R-squared mi vyšel 68 %, což představuje vhodný typ regresní závislosti. 

 

Tab. 5.5 Výstupní hodnoty regresní analýzy 

Correlation Coefficient = 0,848111   

R-squared = 71,9293 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 71,5951 percent 

Standard Error of Est. = 41,9582 

Mean absolute error = 33,9112 

Durbin-Watson statistic = 1,73248 (P=0,0611) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,130075 

 

Correlation coefficient – korelační koeficient 

R – squared – koeficient determinace 

Standard Error of Est. – výběrová reziduální směrodatná odchylka 

 

Autokorelace reziduí 

Autokorelaci reziduí lze odhalit Durbin – Watsonovým kritériem, uvedeným v tabulce 5.5. Při 

pozitivní autokorelaci se hodnota d blíží k 0. Při negativní autokorelaci mají diference reziduí 

naopak asi dvakrát větší hodnotu než samotná rezidua, a proto se d blíží k 4. 

Na nepřítomnost autokorelace ukazují hodnoty d okolo 2 + - 0,5. Hodnota d z Durbin 

Watsonova testu vychází 1,73 z tabulky 5.5. 

 

Ověření normality reziduí 

Normalitu reziduí lze provézt jak graficky, tak pomocí testů. 

Grafický výstup pro ověření normality reziduí je graf 5.3. 
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Graf 5.3 Q-Q graf 

 

Z grafu č.5.3 je patrné, že body přiléhají k přímce. Data pocházejí z normálního rozdělení. 

Grafickou metodu ověřím testy: 

Shapiro – Wilkův test, testy výběrové šikmosti, špičatosti a chí – kvadrát test. 

1. H0: Data pocházejí z normálního rozdělení. 

H1: Data nepocházejí z normálního rozdělení. 

2. P-value 

3. P-value porovnáváme s kritickou hodnotou  α = 0,05 

4. P-value < 0,05 zamítá se H0 a přijímáme H1. 

Výstupní hodnoty z jednotlivých testů jsou uvedeny v tabulkách 5.6 a 5.7. 
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Tab 5.6 Výstupní hodnoty testů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.7 Výstupní hodnoty testů 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,967209 

P-Value = 0,121608 

 

Z score for skewness = 0,348125 

P-Value = 0,727743 

 

Z score for kurtosis = -1,61296 

P-Value = 0,106753 

 

Závěr: 

Hodnoty p-value u těchto testů: Shapiro – Wilkův test, testy výběrové šikmosti, špičatosti a 

chí – kvadrát test jsou větší než zvolená hladina významnosti 0,05 proto není důvod 

k zamítnutí hypotézy H1. Data pocházejí z normálního rozdělení. 

 

 

 

 

                               Chi-Square Test 

               Lower            Upper      Observed      Expected 

               Limit                Limit      Frequency     Frequency    Chi-Square 

         at or below      -47,9819            12                 10,75          0,15 

            -47,9819      -28,1335             11                  10,75          0,01 

            -28,1335      -13,2907             11                  10,75          0,01 

            -13,2907-0,00000289535     14                   10,75          0,98 

      -0,00000289535       13,2907        8                   10,75          0,70 

             13,2907       28,1335                7                   10,75          1,31 

             28,1335       47,9819              10                   10,75          0,05 

above        47,9819                              13                  10,75          0,47 

Chi-Square = 3,67439 with 5 d.f.   P-Value = 0,59718 

 

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0616897 

Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0532255 

Estimated overall statistic DN = 0,0616897 

Approximate P-Value = 0,898947 

 

EDF Statistic                         Value           Modified Form     P-Value 

Kolmogorov-Smirnov D    0,0616897       0,577124            >=0.10* 

Anderson-Darling A^2      0,363779         0,367062             0,4322* 
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Ověření nulové střední hodnoty pomocí T - testu. 

1. H0: Střední hodnota = 0 

H1: Střední hodnota ≠ 0 

2. P-value – hodnota z programu statgraphics je uvedena v tabulce 5.8 

3. P-value porovnáváme s kritickou hodnotou na zvolené hladině významnosti (α = 0,05) 

4. P-value ˃ 0,05 není důvod k zamítnutí H0. 

 

Tab 5.8 T-test 

t-test 

Computed t statistic = -6,4373E-7 

P-Value = 0,999999 

 

 

Nulovou střední hodnotu jsem ověřil graficky, pomocí krabicového diagramu uvedeného 

v grafu 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.4 Krabicový diagram 
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Graf 5.5 Bodový diagram 

 

Z grafu 5.5 je patrné, že rezidua jsou náhodně rozmístěna. Lze předpokládat, že kovariance 

reziduí je nulová. 

Na závěr mohu konstatovat, že podmínky pro lineární regresní model byly splněny. 

 

5.2 Uhlí 3 
 

Opět jsem provedl zjištění odlehlých hodnot v obou souborech pomocí Grubbsova testu. 

Odlehlé hodnoty jsem vypustil. Mohly být způsobeny stáním provozu, špatným zápisem 

hodnoty. 

Grubbsův test odlehlých hodnot. 

1. H0: V datech se nenachází odlehlé hodnoty. 

    H1: V datech se nachází odlehlé hodnoty. 

 

2. Vyhodnocení testů podle hodnoty p-value a zvolené hladiny významnosti(α = 0,05): 

p-value > α      přijímáme H0 

p-value < α      přijímáme H1 

 

Tab 5.9 Výstup z Grubbsova testu 

Grubbs' Test  

Test statistic = 2,19827 

P-Value = 1,0 
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3. p – value = 1  p –value > 0,05 

4. Není důvod k zámítnutí H0. 

 

Regresní analýza 

Za závislou proměnnou Y jsem zvolil elektrickou energii. 

Za nezávisle proměnnou X jsem zvolil diferenční tlak. 

 

Výstupem z programu statgraphics je rovnice vyrovnávací přímky a její grafické znázornění 

v grafu 5.6. 

El = 3281,22 + 86,4878*DP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.6 Grafický výstup vyrovnávací přímky 

 

 

Tab. 5.10 Výstupní hodnoty regresní analýzy 

Dependent variable: El 

Independent variable: DP 

                               Standard          T 

Parameter       Estimate         Error       Statistic        P-Value 

Intercept        3281,22        36,2587        90,4948         0,0000 

Slope               86,4878        6,84583        12,6337         0,0000 

 

Estimate – bodové odhady koeficientů regresní přímky 

Error – bodové odhady směrodatných odchylek koeficientů regresní přímky 
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P-Value – výsledky dílčích t – testů 

 

Pomocí T-testu zjistím, zda mám vhodně zvolené parametry. 

 

T-test: 

1. H0: Odhad daného parametru je roven 0 

H1: Odhad daného parametru není roven 0 

2. P-value 

3. P-value porovnáváme s kritickou hodnotou 0,05 

4. P-value < 0,05 zamítá se H0. 

5. 0,00000 < 0.05 

 

Obě hodnoty p – value jsou uvedeny ve výstupu z programu statgraphics v tab.5.10. 

Obě hodnoty p-value jsou menší než 0,05, proto v obou případech zamítám hypotézu H0. Ani 

jeden z parametrů nelze vypustit. 

 

Tab 5.11 Anova 

                           Analysis of Variance 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

Model                    801338,0           1     801338,0         159,61       0,0000 

Residual                 331361,0         66        5020,62 

Total (Corr.)           1,1327E6         67 

 

Sum of Squares – součty čtverců pro model, reziduální a celkový 

P-Value – výsledek F – testu pro regresi 

 

 

Tabulku č.5.11  ANOVA jsem vysvětloval výše, proto jen doplním test. 

Vhodnost zvoleného lineárního regresního modelu ověříme pomocí analýzy rozptylu 

v regresi. 

F-test: 

1. H0: Zvolená funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou neexistuje 

          H1: Zvolená funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou existuje 

2. P-value 

3. P-value porovnáváme s kritickou hodnotou 0,05 
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4. P-value < 0,05 zamítá se H0. 

5. 0,00000 < 0.05 

 

Závěr: nezamítáme H1, lineární závislost mezi proměnnými existuje. 

 

Tab. 5.12 Výstupní hodnoty regresní analýzy 

Correlation Coefficient = 0,841106 

R-squared = 70,7459 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 70,3026 percent 

Standard Error of Est. = 70,8563 

Mean absolute error = 58,125 

Durbin-Watson statistic = 1,98105 (P=0,4187) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,00493891 

 

Correlation coefficient – korelační koeficient 

R – squared – koeficient determinace 

Standard Error of Est. – výběrová reziduální směrodatná odchylka 

 

Kvalitu regresního modelu hodnotíme pomocí indexu determinace R
2
. Index 

determinace udává, kolik procent rozptylu vysvětlované proměnné je vysvětleno modelem. 

R-squared mi vyšel 70%, což je vhodně zvolený typ regresní závislosti.  

 

Ověření normality reziduí  

 

Normalitu reziduí lze provézt jak graficky, tak pomocí testů. 

 

Graficky: 

Data, získaná obvykle ve formuláři pro sběr údajů v tabelární formě, dávají jen hrubou 

představu o sledovaném znaku jakosti. Tuto představu poněkud zlepšují vypočtené statistické 

charakteristiky. Podrobnější informace o naměřených datech lze získat grafickým zobrazením 

pomocí histogramu. [11].V této diplomové práci jsem histogram použil jako grafické 

vyjádření normality sledovaného znaku [5.7]. 

 

 

 

 



Diplomová práce 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.7 Histogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.8 Q-Q graf 

 

 

Z grafu 5.8 je patrné, že body přiléhají k přímce. Data pocházejí z normálního rozdělení. Zda 

data pocházejí z normálního rozdělení, ověřím i pomocí testů: 

Shapiro – Wilkův test, testy výběrové šikmosti, špičatosti a chí – kvadrát test. 

Testy: 

Shapiro-Wilkův test, test výběrové šikmosti a špičatosti, chí – kvadrát. 

1.   H0: Data pocházejí z normálního rozdělení. 

 H1: Data nepocházejí z normálního rozdělení. 
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2.   P-value 

3.   P-value porovnáváme s kritickou hodnotou zvolenou na hladině významnosti α (0,05) 

4.   P-value < 0,05 zamítá se H0 a přijímáme H1. 

 

Tab. 5.13 Výstupní hodnoty testů 

Shapiro-Wilks W statistic = 0,957498 

P-Value = 0,0550209 

 

Z score for skewness = 0,5594 

P-Value = 0,575886 

 

Z score for kurtosis = -1,92802 

P-Value = 0,0538521 

 

 

Tab. 5.14 Výstupní hodnoty testů 

                               Chi-Square Test 

               Lower         Upper      Observed      Expected 

               Limit         Limit     Frequency     Frequency    Chi-Square 

         at or below      -89,2225             8          8,50          0,03 

            -89,2225       -55,6927            11          8,50          0,74 

            -55,6927       -30,619                9          8,50          0,03 

             -30,619          -8,16712            9          8,50          0,03 

            -8,16712         14,2848             7          8,50          0,26 

             14,2848         39,3585             5          8,50          1,44 

             39,3585         72,8883             9          8,50          0,03 

above        72,8883                             10          8,50          0,26 

Chi-Square = 2,82361 with 5 d.f.   P-Value = 0,727158 

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0644507 

Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0583109 

Estimated overall statistic DN = 0,0644507 

Approximate P-Value = 0,94019 

EDF Statistic                           Value           Modified Form   P-Value 

Kolmogorov-Smirnov D    0,0644507       0,537473            >=0.10* 

Anderson-Darling A^2      0,429272         0,434215             0,3010* 

 

Dle tab 5.13 a 5.14 jsou hodnoty p-value u těchto testů: Shapiro – Wilkův test, testy výběrové 

šikmosti, špičatosti a chí – kvadrát test větší než zvolená hladina významnosti 0,05, proto 

nezamítám hypotézu H0. Data pocházejí z normálního rozdělení. 
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Ověření nulové střední hodnoty pomoci t-testu. 

5. H0: Střední hodnota = 0 

H1: Střední hodnota ≠ 0 

6. P-value, hodnota z t – testu je v tabulce 5.15 

7. P-value porovnáváme s kritickou hodnotou na zvolené hladině významnosti (α = 0,05) 

8. P-value ˃ 0,05 zamítá se H1 a přijímáme H0. 

 

Tab. 5.15 T-test 

t-test 

Computed t statistic = -0,00000141399 

P-Value = 0,999999 

 

Graficky ověření nulové střední hodnoty pomocí krabicového diagramu, graf 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.9 Krabicový diagram 
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Graf 5.10 Bodový diagram 

Nezávislost reziduí jsem dokazoval grafickým výstupem. Bodový diagram je v grafu 5.10. 

Autokorelaci lze odhalit Durbin – Watsonovým testem. Při pozitivní autokorelaci se hodnota 

d blíží k 0. Při negativní autokorelaci mají diference reziduí naopak asi dvakrát větší hodnotu 

než samotná rezidua, a proto se d blíží k 4. 

Na nepřítomnost autokorelace ukazují hodnoty d okolo 2 + - 0,5. Hodnota d z Durbin 

Watsonova testu vychází 1,98 z tabulky 5.12. 

  

 

Na závěr mohu konstatovat, že podmínky pro lineární regresní model byly splněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residual Plot

predicted el

re
s
id

u
a
l

3500 3600 3700 3800 3900

-140

-90

-40

10

60

110

160



Diplomová práce 

52 
 

6. Závěr a vyhodnocení dosažených výsledků, návrhy na 

zlepšení 
 

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výběru uhlí vhodného pro injektáž z hlediska 

nákladů na jeho zpracování a také výstupní kvalitou, granulometrií.  

Po teoretickém úvodu a popisu procesu bylo zhodnoceno stávající uhlí a to z hlediska vlastní 

přípravy, nákladu na zpracování a samotné injektáže do vysokých pecí. 

Na začátku, kdy se spustila injektáž prachového uhlí do vysokých pecí, byl stanoven horní 

limit injektáže max. 150 kg/t surového železa. Dnes víme, že dosažení této hodnoty není až 

tak velký problém. Ve skutečnosti se tato hranice posunula dále. Největším problémem 

zůstává průběh samotné injektáže do vysoké pece.  

Nejvhodnější uhlí pro injektáž do vysokých pecí se jeví Uhlí 1, nejhůř Uhlí 2. Injektáž 

s Uhlím 1 proběhla jen týden. V této době docházelo minimálně k ucpávání injektážních 

trysek. Uhlí 3 má o něco horší průběh injektáže do vysokých pecí. U Uhlí 2 je tento průběh 

kritický. 

Z hlediska nákladu na  přípravu prachového uhlí to vypadá takto dle ceny na zpracování a 

ceny surového uhlí:  

Uhlí 3 < Uhlí 1 < Uhlí 2 

Pro samotný chod mlýnice je nejlepší Uhlí 2. Při zpracování nedochází k překračování 

provozních hodnot. U ostatních druhů uhlí je to problematické, zvlášť při vyšším výkonu 

mlýnice a Uhlí 1. 

Po tomto celkovém zhodnocení se nejlépe jeví Uhlí 3 jako nejlepší varianta jak na přípravu, 

tak pro samotnou injektáž do vysoké pece.  

Pro další druhy uhlí bych doporučil úpravu parametrů mlýnice s cílem snížení výstupní 

granulometrie prachového uhlí a tím možností zlepšení průběhu vlastní injektáže do vysokých 

pecí. 
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